
Profiel 
Gedurende mijn loopbaan heb ik een stabiele werkhistorie opgebouwd en ervaring opgedaan in zowel de 

B2B als de B2C branche. Bij vier werkgevers was ik als teammanager/meewerkend voorman 
verantwoordelijk voor enerzijds de aansturing van de debiteurenafdeling e/o crediteurenafdeling, anderzijds 
voor de inrichting van de processen. In 2 functies behoorde ook het cashmanagement tot mijn takenpakket. 

Ambitie 
Ik wil graag iets toe kunnen voegen en het verschil kunnen maken binnen een afdeling waar voortdurend 
een beroep wordt gedaan op mijn jarenlange expertise en een coachende rol kan aannemen.Vooral 

zelfstandigheid en verantwoordelijkheid dragen zijn belangrijk voor mij om optimaal te kunnen functioneren. 

Management 
Mijn stijl van leidinggeven is modern (lees: situationeel). Als manager vind ik het belangrijk om te luisteren en 

draagvlak te creëren bij de medewerker. Ik sta graag tussen de mensen en werk operationeel mee. Mijn 
brede kennis en ervaring deel ik graag met anderen, waardoor hun prestatieniveau stijgt. 
  

Probleemanalyse, conceptueel denken, resultaatgerichtheid 
Door de combinatie van deze drie competenties aangevuld met doorzettingsvermogen en een tomeloze 
inzet weet ik snel tot oplossingen te komen en de  resultaten te verbeteren. 

 Enkele resultaten 

Curriculum Vitae

International Credit Management Professional 
“ Sterk in het analyseren en optimaliseren van uw order to cash proces.” 

Skills : Creditmanagement | Credit Control | Cash Management | Accounts Receivable | Accounts 
Payable | Coaching | Dynamics365 | Navision | IFS | SAPFiCo | SAP FSCM | OnGuard | Excel | 
Nederlands | Engels | Duits 
  
Gerard Haast 
Roosendaal 

Geboortedatum: 17 december 1956 
Telefoon: 06-11362193 
Email: gerard.haast@outlook.com 

Persoonlijke website: www.gerardhaast.nl 

• Bij diverse ondernemingen heb ik gezorgd voor 10 tot 50% reductie van achterstallige vorderingen, 

• Als Key-user SAP ben ik met vlag en wimpel geslaagd voor de implementatie van een aantal SAP 
FiCo modules, 

• Met behulp van portfolio manager van D&B  heb ik het volledige klanten bestand gecategoriseerd 

op basis van risicoprofiel, 

• Ik heb een betaalplan voorbereid en geïmplementeerd voor verkopen aan consumenten, 

• Als lid van het kwaliteitsteam heb ik een analyse gemaakt van alle creditnota’s naar 

hoofdoorzaken. Het resultaat was een kostenbesparing en verhoging van de klantgerichtheid, 

• Op basis van een zelfgeschreven credit manual heb ik de implementatie van OnGuard geleid, 

• Ik heb een professioneel opererende cashmanagement afdeling opgezet door samenvoeging van 

debiteuren- en crediteurenbeheer alsmede liquiditeitsbeheer en het beheer van de 
assurantieportefeuille. 
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Communicatie 

Gelijkwaardigheid openheid en toegankelijkheid zijn hierbij mijn belangrijkste kernwaarden.Mijn 

professionele houding stelt mij in staat om een goede samenwerking te creëren of te behouden met interne 
klanten. Mijn goede communicatieve vaardigheden zijn bepalend in het onderhouden van zakelijk correcte 
contacten met externe klanten. 

Iets over mezelf 

Trotse vader van 2 zelfstandige dochters en Opa van 2 fantastische kleindochters. Samenwonend met een  
hele lieve vrouw. Ik ben zeer tevreden. In mijn vrije tijd luister ik graag naar muziek, bezoek ik de 
sportschool,  en maak ik graag mooie foto’s tijdens rondreizen. Vooral Azië heeft mijn hart gestolen.  

Bonus 
Ik straal senioriteit en rust uit zonder bedreigend over te komen. Daardoor kan ik snel van toegevoegde 
waarde zijn binnen projectteams e/o werkgroepen en een volwaardig gesprekspartner zijn voor business 

controllers en andere collega’s over de optimalisatie van het werkkapitaal.  

 Werkervaring 

Opleiding en training 

Periode Functie Bedrijf

2011 - heden 
Interim Credit Management 
Professional bij diverse bedrijven

• Hempel A/S ( 3mnd) 
• Trust International (5mnd) 
• Sedgwick (6mnd) 
• Katun Corporation (20 mnd)  
• Jan de Rijk Logistics (6 mnd) 
• Bidvest DeliXL (5mnd) 
• Interstream Barging 

Netherlands (20 mnd) 
• Bjorn Borg (6 mnd) 

2005 - 2011 Credit Manager / Cash Manager Bruynzeel Keukens BV

1998 - 2005 Credit Manager Chubb Lips Beveiliging BV

1991 - 1998 Manager Cash Management Hero Nederland BV

1980 - 1991
Assistent Manager Financiën en 
Verzekeringen 

Syngenta Crop Protection

Periode Omschrijving Instituut

1994 Treasury opleiding binnenland  
( Proof of competence ) 

Treasury Management 
Consultants

1992 Management voor administrateurs 
( Certificaat )

Hogeschool Katholieke 
Leergangen

1982 - 1987 MEAO BE (Diploma) West Brabants Avondcollege 

1979 - 1982 HAVO (Diploma) West Brabants Avondcollege 


